شماره:
اترخی:

آستان قدس
موسسه موقوافت و كشاورزي جنوب خراسان

ويپست:
آگهي مزايده فروش محصول پسته

مؤسسه موقوفات و كشاورزي جنوب خراسان وابسته به آستان قدس رضوي در نظر دارد مقدار حدوداً  19تن پسته فندقی انس
32 - 34

خود را از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ  96/10/20بفروش برساند.

شرايط شركت در مزايده :
 – 1مزايده بصورت كتبي برگزار ميگردد.
 – 2متقاضيان ميبايست  5درصد مبلغ پيشنهادي بابت ضمانت خريد و جوابگوئی در برابر پيشنهادات ارائه شده را به حساب
ملت شماره  48867957/92به نام مؤسسه موقوفات و كشاورزي جنوب خراسان واريز نمايند.
 – 3قيمت پيشنهادي بايد به عدد و حروف ارائه شود.
 – 4پيشنهادات بايد صريح و بدون ابهام ،با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.
 – 5پيشنهادات بايد در پاكت دربسته و مهر يا امضاء شده طی دو پاكت شامل (الف و ب) به واحد بازرگانی شركت واقع در
شهرستان گناباد – انتهاي خيابان سعدي تسليم گردد .قيد نشانی و تلفن متقاضی بر روي پاكت الزامی است.
 – 6پاكت (الف) می بايستی محتوي فيش يا چک بين بانکی سپرده شركت در مزايده باشد.
 – 7پاكت (ب) بايد محتوي پيشنهاد شركت در مزايده امضاء شده باشد.
 – 8شرايط فروش بصورت نقدي بوده و برنده مزايده ميبايست در زمان مقرر نسبت به تسويه حساب اقدام نمايد.
 – 9به پيشنهادات مبهم ،مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثري داده نخواهد شد.
 – 10در صورت انصراف برنده مزايده  ،سپرده به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.
 – 11شركت در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد.
 – 12ارائه پيشنهادات حداكثر تا ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  96/10/20در پاكت دربسته به همراه سپرده مذكور
ميباشد.
 – 13نتيجه مزايده حداكثر طی مدت  72ساعت پس از برگزاري جلسه به اطالع برنده خواهد رسيد.
 – 14متقاضيان ميتوانند جهت رؤيت محصول به شهرستان گناباد – انتهاي خيابان سعدي (مؤسسه موقوفات و كشاورزي
جنوب خراسان) مراجعه و فرم شركت در مزايده را دريافت نمايند.
شماره تلفن هاي تماس  - 09105739878– 09151779149 – 05157222013 :فاكس 05157223128

مؤسسه موقوفات و كشاورزي جنوب خراسان

نشاني :گناباد-خيابان سعدي صندوق پستي 96916-79641

تلفن - 05157222013 :نمابر05157223128 :

شماره:
اترخی:

آستان قدس
موسسه موقوافت و كشاورزي جنوب خراسان

ويپست:
فرم ( الف )

اينجانب

و كد اقتصادي

با شماره ملی

با آگاهی كامل از شرايط مزايده بر اساس آگهی شماره  9617324روزنامه قدس مورخ  ،1396/10/11تقاضاي شركت در مزايده
را دارم.
مبلغ سپرده شركت در مزايده :طی فيش/حواله شماره  ....................................به مبلغ ..................................

ريال مورخه  ...............................بابت  %5قيمت پيشنهادي ،ضميمه گرديده است.
ضمناً حساب شماره

بانک

اينجانب

به حضور اعالم ميگردد .

شعبه

جهت برگشت سپرده مزايده

تلفن تماس :

آدرس :

مهر و امضاء

نشاني :گناباد-خيابان سعدي صندوق پستي 96916-79641

تلفن - 05157222013 :نمابر05157223128 :

شماره:
اترخی:

آستان قدس
موسسه موقوافت و كشاورزي جنوب خراسان

ويپست:
فرم ( ب )
با شماره ملی

اينجانب

و كد اقتصادي

با آگاهی كامل از شرايط مزايده بر اساس آگهی شماره  9617324روزنامه قدس مورخ  ،1396/10/11تقاضاي شركت در مزايده
را دارم و نرخ پيشنهادي بشرح جدول ذيل اعالم ميگردد.

رديف

نوع محصول

انس

1

پسته فندقي
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گرم

مقدار موجود

مغز

(كيلوگرم)

-

حدوداً 19000

قيمت (ريال)

مبلغ كل (ريال)

تلفن تماس :

آدرس :

مهر و امضاء

نشاني :گناباد-خيابان سعدي صندوق پستي 96916-79641

تلفن - 05157222013 :نمابر05157223128 :

